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TToo,,  
  

MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,    
SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011    
  

MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --        VViioollaattiioonn  ooff  rruulleess  bbyy  tthhee  CChheennnnaaii  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  iinn  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  ––  
rreeqquueessttiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  --  rreegg..  

  
RReeff::  --  CCGGMM  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  lleetttteerr  nnoo..AASSRR//CCHHTTDD//2255tthh  CCiirrccllee  CCoouunncciill//CCoorrrr//22002200--2211//11  ddaatteedd  

2277..0077..22002211..  
  

KKiinnddllyy  rreeccoolllleecctt  tthhee  tteelleepphhoonniicc  ccoonnvveerrssaattiioonn  tthhaatt  II  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..    IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  II  wwiisshh  ttoo  
bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  
  

AAss  II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  iinnffoorrmmeedd,,  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  ooff  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  cciirrccllee  iiss  bbeeiinngg  ccoonnvveenneedd  oonn  
3300..0077..22002211..  AAss  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss,,  iitt  iiss  oonnllyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  wwhhoo  ccaann  ssuubbmmiitt  iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  
tthhee  ccoouunncciill  mmeeeettiinngg..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  ooff  NNFFTTEE  BBSSNNLL,,  iinnsstteeaadd  ooff  sseennddiinngg  tthhee  iitteemmss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  
SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  hhaass  ddiirreeccttllyy  sseenntt  tthheemm  ttoo  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  bbyy  eennddoorrssiinngg  aa  ccooppyy  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  
SSeeccrreettaarryy..    
  

TThhiiss  iiss  ttoottaallllyy  aa  wwrroonngg  pprraaccttiiccee  aanndd  hheennccee  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  ii..ee..,,  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  
BBSSNNLLEEUU,,  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  NNFFTTEE  BBSSNNLL,,  ttoo  sseenndd  tthhee  iitteemmss  ttoo  hhiimm,,  iinnsstteeaadd  ooff  sseennddiinngg  tthheemm  
ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  nnoott  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  NNFFTTEE  BBSSNNLL..  
    

HHeennccee,,  hhaavviinngg  nnoo  ootthheerr  aalltteerrnnaattiivvee,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  iitteemmss  ooff  BBSSNNLLEEUU  ttoo  tthhee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  cciirrccllee  ccoouunncciill..  HHoowweevveerr,,  hhee  hhaass  aallssoo  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  
aaddddiittiioonnaall  iitteemmss  iiff  aannyy,,  wwoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  sshhoorrttllyy..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  wwiitthh  tthhee  hhooppee  tthhaatt,,  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  
NNFFTTEE  BBSSNNLL  wwoouulldd  sseenndd  tthhee  iitteemmss  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  aatt  lleeaasstt  bbeellaatteeddllyy..  
    

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  hhaass  rreecceeiivveedd  aann  iinnttiimmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill  wwoouulldd  bbee  hheelldd  oonn  3300..0077..22002211  aanndd  oonnllyy  tthhee  iitteemmss  ooff  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  wwoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  IItt  iiss  aallssoo  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  tthhee  iitteemmss  
ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  SSeeccrreettaarryy,,  ccoouulldd  nnoott  bbee  aacccceepptteedd,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  ccoonnsseennssuuss  aammoonngg  tthhee  SSttaaffff  
SSiiddee,,  iinn  ssuubbmmiittttiinngg  tthheessee  iitteemmss..  
    

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ccaannnnoott  rreejjeecctt  tthhee  iitteemmss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  
ccoonnsseennssuuss  aammoonngg  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss..  TToo  ppuutt  iitt  ppllaaiinnllyy,,  tthhiiss  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  AAss  ppeerr  rruulleess,,  tthhee  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  SSeeccrreettaarryy,,  sshhoouulldd  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  
CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn..    AAss  II  hhaavvee  eexxppllaaiinneedd  aabboovvee,,  tthhee  iitteemmss  ooff  BBSSNNLLEEUU  aalloonnee  wweerree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt,,  ssiinnccee  nnoo  iitteemm  ffrroomm  tthhee  NNFFTTEE  BBSSNNLL  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  SSeeccrreettaarryy..  UUnnddeerr  tthheessee  
cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  nnoott  aapppprroopprriiaattee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  iitteemmss  ooff  BBSSNNLLEEUU..  
    

FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt,,  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  wwoouulldd  bbee  hheelldd  oonn  
3300..0077..22002211,,  ttoo  ddiissccuussss  oonnllyy  tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee..  HHoowweevveerr,,  nnoo  iitteemm  ooff  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss..  WWiitthhoouutt  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  
iitteemmss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss,,  nnoo  ddiissccuussssiioonn  ccaann  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill,,  oonn  tthhoossee  iitteemmss..  
    
  
  
  
  
  



  
  
  

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  CChheennnnaaii  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  nnoott  ffoolllloowwiinngg  tthhee  
iinnssttrruuccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCoouunncciill..  FFuurrtthheerr,,  bbyy  eexxppllooiittiinngg  tthhee  ‘‘ssoo  ccaalllleedd  ddiiffffeerreenncceess’’  aammoonngg  
tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  tthhee  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  rreejjeecctteedd  tthhee  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU..  TThhiiss  iiss  hhiigghhllyy  
iimmpprrooppeerr  aanndd  ccaannnnoott  bbee  aacccceepptteedd..    
  
HHeennccee,,  II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  ttoo  iissssuuee  aapppprroopprriiaattee  gguuiiddeelliinnee  ttoo  tthhee  CChheennnnaaii  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  ffoollllooww  tthhee  rruulleess  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhee  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCiirrccllee  CCoouunncciill..  FFuurrtthheerr,,  
iinnssttrruuccttiioonn  mmaayy  aallssoo  pplleeaassee  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  CChheennnnaaii  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ttoo  aaddvviissee  tthhee  cciirrccllee  sseeccrreettaarryy,,  
NNFFTTEE  BBSSNNLL,,  ffoorr  ssuubbmmiittttiinngg  hhiiss  aaggeennddaa  iitteemmss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  SSeeccrreettaarryy..    
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  CCooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  
  


